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Projekt:   MLADÍ KOMUNITNÍ LÍDRI                         

Vzdelávací program:   SPOJME HLAVY  

Trvanie projektu:  JÚN 2020 – AUGUST 2023  

   (3. ročníky = školské roky 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) 

 

AKTIVITY A ČASOVÝ HARMONOGRAM TRETIEHO ROČNÍKA (ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023) 

2022 2023 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
ŠKOLENIE 

  
2. 

ŠKOLENIE 
  

3. 
ŠKOLENIE 

REALIZÁCIA VLASTNÉHO KOMUNITNÉHO 
PROJEKTU  

LETNÁ 
ALUMNI 
ŠKOLA 

 

Vzdelávací program   

3 školenia/ výstupom bude vlastný komunitný projekt (možnosť pracovať aj ako dvojica) 

 

1) školenie: 23.-25. september 2022  

▪ téma Zručnosti mladého lídra 

2) školenie: 25.-27.november 2022  

▪ téma Samospráva a práca s komunitou, sieťovanie s úspešnými projektmi v SR 

3) školenie: 20.-22. január 2023 

▪ téma Tvorba a realizácia projektov 

 

Komunitné projekty  

každý rok bude podporených približne 20 projektov sumou 500 €/projekt  

obdobie realizácie komunitných projektov:  február – jún 2023 

(dvojica predkladá jeden spoločný projekt, výška podpory je 500 €) 

 

Mentoringový program 

odborná podpora účastníkov – možnosť konzultácie s vybraným mentorom 

▪ fáza 1: prípravná (január 2023) - pomoc s finalizáciou vášho projektu  

▪ fáza 2: realizačná (február -  jún 2023) – pomoc pri realizácii samotného projektu, konzultácie 

pri vzniknutých problémoch s realizáciou projektu, pomoc pri komunikácii, ... 

▪ fáza 3: vyhodnotenie (jún 2023) - pomoc s vyhodnotením projektu a konzultácie k spracovaniu 

záverečnej správy mentorovaného projektu 

 

Letná alumni škola 

spoločné dvojdňové stretnutie absolventov všetkých  ročníkov  v júli 2023  

vyhodnotenie realizovaných komunitných projektov, plánovanie aktivít udržateľnosti  

sieťovanie absolventov jednotlivých ročníkov  
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Komunitné projekty – podmienky podpory 

 
Ciele projektu: 

▪ podporiť angažovanosť a participáciu mladých ľudí v živote komunity, v politickom 
a občianskom živote 

▪ podporiť mladých ľudí v zmysluplných aktivitách podľa oblasti ich záujmu a v prospech 
miestnej komunity 

▪ podporiť mladých ľudí pri získavaní potrebných zručnosti, vedomostí a informácií pri realizácii 
svojich aktivít 

▪ zosieťovanie účastníkov projektu navzájom 
 
Oprávnený žiadateľ: 

▪ účastník projektu Mladí komunitní lídri/vzdelávací program Spojme hlavy 
 

Oprávnené aktivity: 
▪ aktivity zamerané na oživenie miestnej komunity a občianskeho života 
▪ kultúrne, vzdelávacie, športové a sociálne aktivity 
▪ aktivity zamerané na ochranu životného prostredia v obci, meste, komunite 
▪ iné 

 
Výška podpory: 500 €/projekt 
 
Doba realizácie projektu: február – jún  2023 
 

▪ dôležité termíny: 

▪ do 16.12.2022  predloženie projektového zámeru 
▪ január 2023 – finalizácia a schvaľovanie projektov 
▪ február - jún  2023 realizácia projektov  

o február - jún 2023  
o konzultácie s prideleným mentorom projektu  
o konzultácie  k rozpočtu a nákupom s koordinátorom 

komunitných projektov (Veronika Masárová) 
▪ termín predloženia záverečnej správy do 15 dní od ukončenia projektu  
▪ júl 2023 - prezentácia a vyhodnotenie projektu počas letnej alumni školy  

Formálne kritériá: 

projekt sa podáva elektronicky  – mailom (jednoduchý formulár, ktorý bude pozostávať z obsahovej 

časti, predpokladaného rozpočtu a kontaktov na osobu, ktorá predkladá a zodpovedá za projekt) 

▪ obsahová časť projektu – opis projektu, aké je jeho zameranie, cieľ, miesto, kde sa bude 

projekt realizovať , zapojené osoby/skupiny do realizácie projektu  

▪ finančná časť projektu – rozpočet projektu (predpokladané nákupy) 
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Príklady oprávnených výdavkov (t.j. výdavky, ktoré priamo súvisia s realizáciou projektu) 
 

▪ materiálové náklady - materiál na brigády, materiál na podujatia, športové pomôcky 

kancelárske a písacie potreby, tonery do tlačiarne, stavebný materiál, náradie, rastliny, 

zemina, nábytok, doplnky a pod.  

▪ grafické a kopírovacie služby, tlač materiálov, plagátov, nálepiek, publikácii .... 

▪ náklady spojené s organizáciou podujatí – ozvučenie, prenájom techniky, prenájom 

priestorov  a pod. 

▪ náklady na občerstvenie na aktivity projektu (odporúčame max do 10% z celej výšky nákladov) 

▪ vstupné (divadlo, múzeum, galéria, kúpalisko a pod.), účastnícky poplatok (konferencia, 

tréning a pod.) ak je účasť na aktivite nevyhnutná pre úspešnú realizáciu projektu 

▪ ďalšie relevantné projektové náklady podľa konzultácie a odsúhlasení Nadáciou pre deti 

Slovenska  

 

 

Proces financovania projektu: 

▪ materiál alebo služba musia byť nakúpené Nadáciou pre deti Slovenska (ďalej len NDS) 

a potom budú dodané účastníkovi projektu. Komunikácia s NDS ohľadom nákupov k projektu 

prebieha dostatočne vopred prostredníctvom mailu alebo telefonicky s Veronikou Masárovou 

(veronika.masarova@nds.sk; 0948 666 821). 

Ako postupovať:   v dostatočnom časovom predstihu oznámite plánovaný nákup NDS. Ideálne poslať 

link stránky, kde je tovar, ktorý chcete nakúpiť. NDS tovar objedná, zaplatí a dohodne sa s vami kedy 

a kam vám bude tovar doručený. 

To isté sa týka aj služieb (prenájom priestoru, ozvučenia, tlač materiálov atď.) – pošlete údaje na vami 

vybraného dodávateľa. NDS mu zašle objednávku a preplatí faktúru.  

 

Nákupy v hotovosti, prosím, realizujte len v nevyhnutnom prípade a vopred ich prekonzultujte s NDS.  

 

Ak pôjde o spolufinancovanie iného projektu, musí byť doklad  (napr. faktúra, výdavkový doklad) 

vystavený na Nadáciu pre deti Slovenska  a na iný subjekt osobitne. 
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Záverečná správa: 
 

▪ podáva sa  elektronicky – mailom do 15 dní od ukončenia projektu 

▪ obsahuje vyhodnotenie projektu, uvedenie zrealizovaných aktivít, zhodnotenie cieľu projektu   

▪ k záverečnej správe je potrebné predložiť: 

▪ prezenčné listiny z aktivít , menný zoznam alebo iné zdokumentovanie počtu 

účastníkov aktivít. Kvantitatívne ukazovatele, ktoré sa sledujú sú: 

o počet ľudí zapojených do aktivít projektu 

a ak máte v svojom projekte, tak potom aj  

o počet občanov vzdelávaných v oblasti životného 

prostredia/klimatickej zmeny  

o počet zapojených mladých ľudí z vidieka 

▪ fotky / videá z aktivít 

▪ ak sa bude robiť medializácia projektu  tak aj mediálne výstupy – napr. link na 

stránku, článok, príspevok na sociálnych sieťach, článok v novinách, plagát  

▪ atď.  

 

Kontakty na ľudí, ktorí vám s týmto procesom radi pomôžu: 
 
Andrea Geregová andrea@nds.sk ; 0949 454 493 – manažérka projektu 

Veronika Masárová veronika.masarova@nds.sk ; 0948 666 821 – koordinátorka vzdelávacích aktivít 

(konzultácie ku financiám a realizovaniu nákupov cez NDS) 

Diana Burgerová  diana@nds.sk – PR manažérka (konzultácie  PR výstupov, medializácie projektov aj 

prostredníctvom sociálnych kanálov NDS) 

Aneta Chlebničanová  aneta@nds.sk    

Slavomír Pačuta slavo.pacuta@outdoor-institute.sk  
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PR -  medializácia projektov  

 

1. Informovanie verejnosti 
 
 
Pri uverejňovaní informácií o priebehu realizácie komunitného projektu spomenie účastník na svojej 
webstránke alebo na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) podľa možností vždy aj informáciu, že 
komunitný projekt realizuje v rámci programu SPOJME HLAVY, ktorý realizuje Nadácia pre deti 
Slovenska.  
 
Druhou alternatívou je vzájomné zdieľanie statusov účastníka na Facebooku Nadácie pre deti 
Slovenska alebo v skupine „Spojme hlavy“ na Facebooku. 
 
Kontakty: diana@nds.sk ; andrea@nds.sk alebo lucia.skokanova@nds.sk   
 
2. Vlastné tlačové materiály (letáky, brožúry, plagáty, a pod.) 
 
 
Na všetkých propagačných tlačovinách je potrebné umiestniť logo projektu Spojme hlavy  a logo ACF  
- Slovakia (logá na stiahnutie sú na stránke https://www.nds.sk/programy-detail/spojmehlavy/). 
Zároveň do danej tlačoviny treba zakomponovať informáciu:  
 
Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme s podporou Nadácie pre deti Slovenska v rámci projektu 
Mladí komunitní lídri.  
Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z 
Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s 
Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou. 
 
 
Náhľad tlačeného materiálu účastník pošle ešte pred tlačou na schválenie do nadácie na emailovú 
adresu: diana@nds.sk.  
 
3. Vzájomná spolupráca 
 
 
Podporený účastník má možnosť kedykoľvek sa na nadáciu obrátiť so žiadosťou o konzultáciu/pomoc 
v súvislosti so šírením PR podporeného projektu, pričom nadácia mu v závislosti od svojich možností 
pri propagácii rada pomôže. Účastník sa zároveň zaväzuje poskytovať v súlade so svojimi možnosťami 
podklady a všemožne spolupracovať s nadáciou v oblasti PR podporeného projektu. 
 
 
 
 
 
 
Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Projekt Mladí komunitní 
lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.  
Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou 
nadáciou. 
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